
 

 

 

 

 

কার্যকর হওয়ার তাররখ: 23শে শেপ্টেম্বর, 2013 

ের্যপ্টেষ েংপ্টোরিত তাররখ: 27প্টে শেপ্টেম্বর, 2021 

HIPAA শ াপনীয়তা অনুেীলপ্টনর রর্জ্ঞরি (Notice of Privacy Practices, 

NPP): অনুগ্রহ কপ্টর এটি মপ্টনাপ্টর্া  েহকার পর্যাপ্টলাচনা করুন! 
এই NPP হল আপনার তথ্য, আপনার অরিকার, এর্ং আমাপ্টের োরয়ত্বগুরলর েম্পপ্টকয ৷ এটি রর্র্ৃত কপ্টর, কীভাপ্টর্ 

আপনার তথ্য ChristianaCare-এর দ্বারা র্যর্হৃত ও প্রকারেত হপ্টত পাপ্টর, এর্ং কীভাপ্টর্ আপরন এটি না ালপ্রাি 

করপ্টত পাপ্টরন৷  

 

ChristianaCare আমাদের ররাগীদের রগাপনীয়তা গুরুত্ব সহকাদর গ্রহণ কদর৷ আমরা জানন রে আপনার নিনকৎসানিনিক তথ্য 
অনতশয় ব্যনিগত৷ আমরা আপনার নিনকৎসানিনিক তথ্যগুনির রগাপনীয়তা রক্ষা করার জনয আমাদের সদব্বাৎকৃষ্টটি কদর 

থ্ানক৷ আমরা শুধুমাত্র অনিদেত উদেদশয ও আইদনর েদয়াজন অনসুাদর  

 ননম্নতম েদয়াজনীয় এব্ং  তথ্য ব্যব্হার এব্ং েকাশ কনর৷ 

 

 

 

 

 

 

আমাপ্টের 

োরয়ত্বগুরল  

আপনার রসব্ার উদেদশয, আমরা আপনার স্বাস্থ্য সম্পদকব  ব্যনিগত তথ্যগুনি সৃনষ্ট এব্ং গ্রহণ কনর৷ এই 

তথ্যগুনি, সরুনক্ষত স্বাস্থ্য তথ্য (Protected Health Information) নাদম পনরনিত, এব্ং এগুনি োপ্ত 

হয় আপনার রথ্দক, আপনার নিনকৎসদকর রথ্দক, হাসপাতািগুনির রথ্দক এব্ং আপনার নিনকৎসার 

সদে সংনিষ্ট অনযানয স্বাস্থ্য-েেত্ন পনরদেব্া েোনকারীদের রথ্দক৷ ChristianaCare স্বাস্থ্য এব্ং কিযাণ 

সুনব্ধা পনরকল্পনা (সুনব্ধা পনরকল্পনা) (ChristianaCare Health & Welfare Benefits Plan) এর 

সেসযদের জনয, PHI পাওয়া রেদত পাদর আপনার ননদয়াগকতব া, অনযানয নব্মাকারী, HMOs অথ্ব্া 
তৃতীয়-পক্ষ েশাসকদের (third-party administrators, TPAs) রথ্দক৷ আপনার PHI হদত পাদর 

রমৌনিক, নিনিত, অথ্ব্া বব্েযুনতন আকাদর৷ আমরা আইদনর দ্বারা ননম্ননিনিতগুনি করার জনয ব্াধয: 
• আপনার PHI এর রগাপনীয়তা এব্ং সুরক্ষা ব্জায় রািদত৷  

• আপনার নিনকৎসা, অথ্ব েোন ও আমাদের স্বাস্থ্য েেত্ন েনিয়াগুনিদত অংশগ্রহণ কদর এমন 

তৃতীয় পক্ষগদণর সাদথ্ একটি ব্যব্সানয়ক সহদোগী িুনিদত (Business Associate Agreement) 

আব্দ্ধ হদত োর ফদি ব্যব্হায় সহদোগীর PHI এর রগাপনীয়তা ও ননরাপিা রক্ষা করার  

েদয়াজন হয়।  
• তাৎক্ষনণকিাদব্ আপনাদক জানাদত েনে আমরা আপনার PHI এর অনুপেুি ব্যব্হার ননধবারণ 

কনর রেটি আপনার তদথ্যর রগাপনীয়তা অথ্ব্া সুরক্ষার সদে আপস কদরদে৷ 

• েনে না আপনন নিনিতিাদব্ আমাদের ব্দিন রে আমরা পানরনা, তাহদি এই নব্জ্ঞনপ্ত অনসুাদর 

আপনার তথ্যগুনি ব্যব্হার ও েকাশ করদত, েতক্ষণ আপনন নিনিতিাদব্ আমাদের ব্িদেন রে আমরা 

পানর না।৷ েনে আপনন রেদকাদনা সমদয় আপনার মন পনরব্তব ন কদরন, তাহদি আপনাদক 

আব্নশযকিাদব্ আমাদের নিনিত আকাদর জানাদত হদব্৷  

• এই নব্জ্ঞনপ্তদত নব্ব্ৃত োনয়ত্ব এব্ং রগাপনীয়তার অিযাসগুনি অনুসরণ করদত এব্ং আপনার 

রসটির একটি েনতনিনপ নেদত৷ 

Privacy Office 
4000 Nexus Drive, Avenue North – Suite NW3-100, 

Wilmington, DE 19803 
শেরলপ্ট ান নং.:  302-623-4468,  যাক্স নং.:  302-428-2475 

 



 

 

 

 

এই রর্জ্ঞরিটি 

কারা অনুেরণ 

করপ্টর্ন? 

• ChristianaCare এর সকি েনতষ্ঠান, সুনব্ধা-ব্যব্স্থ্া, এব্ং নিনকৎসা-ব্যব্স্থ্াগুনি 

• রেদকাদনা নিনকৎসক, স্বাস্থ্য েেত্ন রপশাোর, অথ্ব্া আপনার রেিাদশানা করা অনযানয ব্যনিরা 
• ChristianaCare এর জনয কাজ করা সকি ব্যনিরা 
• ChristianaCare এর সকি রস্বচ্ছাদসব্ীরা 
• স্বাস্থ্য সংিান্ত তদথ্যর েদয়াজনীয়তাসহ রেদকাদনা ব্যব্সানয়ক সহদোগী, োদত তাাঁরা 

ChristianaCare এর জনয পনরদেব্াগুনি েোন করদত পাদরন 

আপনার তথ্য 
 

আনরা আপনার 

েম্পপ্টকয  
রনম্নরলরখত 

তথ্যগুরল 

েংররিত করপ্টত 

পারর: 

আমরা রে তথ্যগুনি সংরনক্ষত করদত পানর, রসগুনির মদধয রদয়দে, তদব্ এগুনিদতই  সীমাব্দ্ধ নয়: 

 

• ননোননক পনরসংিযান: ররাগ-ননণবয়/অব্স্থ্া, িযাব্দরটনরর ফিাফিগুনি, ওেুধপদত্রর ব্যব্স্থ্া, 
অনযানয নিনকৎসা সংিান্ত তথ্য 

• নৃতানিক পনরসংিযান: ঠিকানা/নজপ রকাড, জন্ম তানরি, ড্রাইিাসব িাইদসন্স, নাম, রসাশাি 

নসনকউনরটি নম্বর, অনযানয পনরিায়কগুনি 

• আনথ্বক পনরসংিযান: োনব্নিনিক তথ্য, রিনডট কাডব /ব্যাঙ্ক অযাকাউন্ট নম্বর, অনযানয আনথ্বক 

তথ্য, নাম এব্ং ড্রাইিাসব িাইদসন্স সংিান্ত তথ্য 

আমাপ্টের র্যর্হার এর্ং প্রকােগুরল 
 

 

 

 

 

 

আমরা 
রনম্নরলরখত 

উপ্টেপ্টেয আপনার 

তথ্য র্যর্হার এর্ং 
প্রকাে করপ্টত 

পারর: 

আমরা, ননম্ননিনিত পনরনস্থ্নতগুনি অন্তিুব ি কদর নকন্তু রসগুনির মদধয সীমাব্দ্ধ না রথ্দক, আপনার 

তথ্যগুনি ব্যব্হার এব্ং েকাশ করদত পানর: 

• আপনার পাওয়া স্বাস্থ্য েেত্ননিনিক নিনকৎসা ননয়ন্ত্রদণর রক্ষদত্র সাহােয করা 
• নব্নিন্ন স্বাস্থ্য েেত্ন েোনকারীদের মদধয আপনার নিনকৎসার সমন্বয় ঘটাদনা 
• একটি গৃহনিনিক স্বাস্থ্য মূিযায়ন-এর জনয িনতব র সমদয় ননধবানরত মাপকাঠি অনুসাদর মিূযায়ন 

সংিান্ত তথ্য সংগ্রহ করা 
• আপনার স্বাস্থ্য পনরদেব্াগুনির জনয নব্ি করা 
• আমাদের স্বাস্থ্য েেত্ননিনিক েনিয়াগুনি ননয়ন্ত্রণ করা 
• গদব্েণা পনরিািনা করা 
• আইদনর েনত মানযতা েোন করা 
• জনস্বাস্থ্য এব্ং ননরাপিা সংিান্ত নব্েয়গুনির রক্ষদত্র সাহােয করা 
• অে এব্ং তন্তু োন সংিান্ত অনুদরাধগুনির রক্ষদত্র েনতনিয়া করা এব্ং একজন নিনকৎসা 

নব্েয়ক পরীক্ষক অথ্ব্া পারদিৌনকক নিয়া নব্েয়ক ননদেবশদকর সদে সহদোনগতা করা 
• কমীদের ক্ষনতপূরণ, আইন ব্িব্তকরণ, এব্ং অনযানয সরকানর অনুদরাধগুনির রমাকানব্িা 

করা 
• আইনন মামিা এব্ং আইনানুগ পেদক্ষপগুনির রমাকানব্িা করা 
• সুনব্ধা পনরকল্পনা সেসযদের রক্ষদত্র েদোজযতা অনুসাদর আপনার স্বাস্থ্য পনরকল্পনা েদয়াগ করা 
• সুনব্ধা পনরকল্পনা সেসযদের জনয পনরদেব্া এব্ং কােবিমগুনির সংস্থ্ান করা 

আপনার রর্কল্প 

রনম্নরলরখত 

উপ্টেেগুরলপ্টত 

আপনন, ননম্ননিনিত পনরনস্থ্নতগুনিদক অন্তিুব ি কদর, নকন্তু রসগুনিদত সীমাব্দ্ধ না রথ্দক, কীিাদব্ 

আমরা আপনার তথ্যগুনি ব্যব্হার এব্ং েকাশ করদত পানর রসটি আপনন ননব্বািন করদত পাদরন:  



 

 

আমাপ্টের দ্বারা 
আপনার 

তথ্যগুরলর 

র্যর্হার এর্ং 
জানাপ্টনার পন্থার 

শিপ্টে আপনার 

কপ্টয়কটি রর্কল্প 

আপ্টে: 

• আপনার পনরব্ার এব্ং ব্নু্ধদের রথ্দক পাওয়া নিনকৎসা-সম্পনকব ত েশ্নগুনির উির রেওয়া 
• েদুেবাগনিনিক ত্রাদণর সমদয় 

• আপনার সদে রমাব্াইি এব্ং নডনজটাি েেুনির মাধযদম আপনার সদে রোগাদোগ করা 
• আমাদের পনরদেব্া এব্ং উৎপােনগুনির নব্পণদনর সমদয় 

• আপনার PHI নব্িয় করা 

আপনার অরিকারগুরল 

 

 

 

আপনার 

অরিকারগুরলর 

মপ্টিয অন্তভুয ক্ত হয়: 

আপনার অনধকারগুনির মদধয ননম্ননিনিতগুনি অন্তিুব ি হয়, নকন্তু রসগুনির মদধয সীমাব্দ্ধ নয়:  

• আপনার স্বাস্থ্য এব্ং োনব্ সংিান্ত ররকডব গুনির একটি কনপ পাওয়ার 

• আপনার স্বাস্থ্য এব্ং োনব্ সংিান্ত ররকডব গুনিদত সংদশাধদনর জনয অনুদরাধ করার 

• আমরা কাদের সদে আপনার তথ্যগুনি রশয়ার কদরনে, তাাঁদের একটি তানিকা পাওয়ার 

• আমাদের দ্বারা রশয়ার করা তথ্যগুনি সীনমত করার জনয ব্িার 

• রগাপন রোগাদোদগর জনয অনুদরাধ করার 

• এই রগাপনীয়তা নব্জ্ঞনপ্তর একটি কনপর জনয অনুদরাধ করার 

• েনে আপনন নব্শ্বাস কদরন রে আপনার রগাপনীয়তা সংিান্ত অনধকারগুনি িে করা হদয়দে, 

তাহদি একটি অনিদোগ োদয়র করার 

• আপনার পদক্ষ নিয়া করার জনয রকান একজনদক ননব্বািন করার 
 

রনম্নরলরখত পষৃ্ঠাগুরল আপনার অরিকারগুরল, আমাপ্টের র্যর্হার এর্ং প্রকােগুরল, এর্ং আপনার প্ররত আমাপ্টের 

োরয়ত্বগুরলর রর্েপ্টে রর্র্রণ প্রোন কপ্টর৷   

 

রর্সৃ্ততভাপ্টর্ আমাপ্টের র্যর্হার এর্ং প্রকােগুরল 
 

এই রর্ভা টি রর্র্ৃত কপ্টর কীভাপ্টর্ আমরা আপনার েম্পপ্টকয  রচরকৎোরভরিক তথ্যগুরল র্যর্হার করপ্টত এর্ং প্রকাে 

করপ্টত পারর৷ র্রেও এই তারলকাটিপ্টত েকল েম্ভার্নাগুরল থ্াপ্টক না, আমরা আপনার অনুমরত র্যতীত আপনার 

তথ্যগুরল র্যর্হার এর্ং প্রকাে করার জনয অনুপ্টমারেত এমন েকল পন্থাগুরল  এই রর্ভা টিপ্টত তারলকাভুক্ত 

শেণীগুরলর মপ্টিয একটিপ্টত পড়প্টর্৷ 

আপনার 

পাওয়া স্বাস্থ্য 
প্রর্ত্নমূলক 

রচরকৎো 
রনয়ন্ত্রণ করপ্টত 

োহার্য করা 

• আমরা, আপনাদক নিনকৎসানিনিক েেত্ন েোদনর উদেদশয 
আপনার স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনি ব্যব্হার করদত পানর৷  

• আমরা আপনার সম্পদকব  নিনকৎসা সংিান্ত তথ্যগুনি 

আমাদের েনতষ্ঠাদনর নিনকৎসক, েনশক্ষদণর অধীন 

নিনকৎসক, নাসব, নশক্ষাথ্ী, অথ্ব্া অনযানয কমীদের নেদত 

পানর োাঁরা আপনার েেদত্নর সদে সংনিষ্ট৷ 

• আমরা আপনার জনয েেত্ন েোদনর উদেদশয স্বাস্থ্য ব্যব্স্থ্া-
ব্নহিূব ত ব্যনিদের সদে কাজ করার জনয আপনার নিনকৎসা 
সংিান্ত তথ্যগুনি নেদত পানর৷ 

উোহরণ:  
 
আপনন েিন ব্ান়ি নফদর োদব্ন 

তিনকার জনয অনতনরি 

পনরদেব্াগুনির ব্যব্স্থ্া করার 

উদেদশয, একজন রকস মযাদনজার 

আপনার ররাগ-ননণবয় এব্ং 
নিনকৎসা পনরকল্পনা সম্পদকব  
তথ্যগুনি ব্যব্হার করদত পাদরন৷ 

 আমরা আপনার েেত্ন সম্পনকব ত তথ্যগুনি, আপনার রথ্দক, 

একটি নব্মা রকাম্পানীর রথ্দক, অথ্ব্া অনয রকান অথ্ব 
উোহরণ: 
 



 

 

অথ্য প্রাি করার 

জনয 
েোনকারীর রথ্দক অথ্ব েোদনর  অনুদরাধ করার জনয ব্যব্হার 

ও েকাশ করদত পানর৷  

আমরা, নব্ি করার উদেশয, 
আপনন রে েেত্ন রপদত োদচ্ছন, 

অথ্ব্া রপদয়দেন রসই সম্পদকব  
আপনার স্বাস্থ্য পনরকল্পনাটি 

ব্িদত পানর৷   

 
 

 

 

ChristianaCare 

পররচালনা 
করার জনয 

ChristianaCare পনরিািনা করার জনয আপনার সদে সম্পনকব ত 

নিনকৎসানিনিক তথ্যগুনি ব্যব্হার এব্ং েকাশ করদত পানর৷  

•  আমরা কীিাদব্ আপনার রেিাদশানা কদরনে এব্ং আপনন 

আমাদের েেদত্নর অধীদন রকমন নেদিন রসটি রেিার জনয 
আপনার তথ্য ব্যব্হার করদত পানর৷ 

• ChristianaCare অনযানয পনরদেব্াগুনি েোন করদব্ কী না, 
রকান পনরদেব্াগুনি েদয়াজনীয় অথ্ব্া েদয়াজনীয় নয়, এব্ং 
রকান নতুন নিনকৎসাগুনি কােবকরী রসই নব্েদয় নসদ্ধান্ত 

গ্রহদণর উদেদশয আমরা ররাগীদের রগাষ্ঠীর সম্পদকব  নিনকৎসা 
সংিান্ত তথ্যগুনি একনত্রত করদত পানর৷  

• নিনকৎসক, নাসব, এব্ং নশক্ষাথ্ীদের অন্তিুব ি কদর, আপনার 

রেিাদশানা করা মানুদেরা নশক্ষাোনপ্তর উদেশয, তথ্যগুনি 

রপদত পাদরন৷ তথ্যগুনি, আমরা কীিাদব্ কাজ করনে রসটির 

তুিনা করার উদেদশয, এব্ং আমরা আমাদের দ্বারা েোন 

করা েেত্ন এব্ং  পনরদেব্াগুনির উন্ননত ঘটাদত পানর কী না 
রসটি রেিার জনয, অনযানয হাসপাতাদির রথ্দক োপ্ত 

নিনকৎসা সংিান্ত তথ্যগুনির সদে সমনন্বত করা হদত পাদর৷ 

উোহরণ:  

• আমরা আপনার জনয উিমতর 

পনরদেব্াগুনির নব্কাশ 

ঘটাদনার উদেদশয আপনার 

স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনি ব্যব্হার 

কনর৷   

• আমরা েশাসননক 

পনরদেব্াগুনির েোনকারী 
রকাম্পাননগুনির সদে স্বাস্থ্য 
সংিান্ত তথ্যগুনি রশয়ার কনর৷ 

 

 

তহরর্ল 

েংগ্রহমূলক 

প্রপ্টচষ্টাগুরল 

• আমার একটি অনুোন েোন করার জনয আপনার সদে 

রোগাদোগ করদত পানর৷ আমরা, আপনার রোগাদোগ 

সংিান্ত তথ্য ব্য়স, নিে, পনরদেব্া েোদনর তানরি, 

পনরদেব্ার নব্িাগ, নিনকৎসাকারী নিনকৎসক, স্বাস্থ্য ফিাফি 

সংিান্ত তথ্য, এব্ং স্বাস্থ্য নব্মার নস্থ্নত সম্পনকব ত তথ্য 
অন্তিুব ি কদর, এই উদেদশয নকেু নননেবষ্ট তথ্য ব্যব্হার করদত 

পানর৷  

• েনে আপনন আমাদের তহনব্ি সংগ্রহমূিক েদিষ্টাগুনির জনয 
আপনার সদে রোগাদোগ করা পেন্দ না কদরন, তাহদি 

আপনন ননম্ননিনিত পন্থাগুনির মদধয একটির দ্বারা অংশগ্রহণ 

না করার নব্কল্প গ্রহণ করদত পাদরন: 1) 1-800-693-2273 

নম্বদর কি কদর; 2) optout@christianacare.org রত; 

একটি ইদমি পাঠিদয়; অথ্ব্া 3) ChristianaCare Office of 

Development, 13 Reads Way, Suite 203,  
New Castle, DE 19720 ব্রাব্র নিদি৷ 

• আমরা আপনার ননকট নিনকৎসা েোন করদত অস্বীকার 

করব্ন না অথ্ব্া োন করার নব্েদয় আপনার রনওয়া 

উোহরণ:  

আমরা, নকেু নননেবষ্ট ররাদগর জনয 
সহায়ক কােবিমগুনির জনয 
অনুোদনর  িদক্ষয আপনার সদে 

রোগাদোগ করার উদেদশয 
আপনার নৃতানিক তথ্যগুনি এব্ং 
রোগাদোদগর ননম্নতম 

পনরসংিযানগুনি ব্যব্হার করদত 

পানর৷  



 

 

রকানও নসদ্ধাদন্তর নিনিক আপনার সদে ব্যব্হার করদব্া না৷ 

 

 

 

 

 

 

আমাপ্টের 

পররপ্টষর্া এর্ং 
উৎপােনগুরলর 

রর্পণপ্টনর 

েমপ্টয় 

• আমরা আপনার অনুদমােন ব্যতীত, নব্পণদনর উদেদশয, 
আপনার PHI ব্যব্হার অথ্ব্া েকাশ করদব্া না৷ 

• ননম্ননিনিতগুনি নব্পণননিনিক রোগাদোগ নয়, এব্ং একটি 

অনুদমােদনর েদয়াজন নাও হদত পাদর, েনে রসটি:  

 একটি স্বাস্থ্য সম্পনকব ত উৎপােন অথ্ব্া পনরদেব্ার নব্ব্রণ 

রেওয়ার (অথ্ব্া এই েকার উৎপােন অথ্ব্া পনরদেব্ার 

জনয অথ্ব েোদনর জনয) জনয করা হয়; 

 একটি স্বাস্থ্য েেত্ন রনাটওয়াদকব  অথ্ব্া স্বাস্থ্য পনরকল্পনা 
রনটওয়াদকব , একটি স্বাস্থ্য পনরকল্পনার একটি েনতস্থ্াপন, 

অথ্ব্া পনরব্ধবদনর রক্ষদত্র অংশগ্রহণকারী সিাগুনির সদে 

রশয়ার করার জনয করা হয়;   

 শুধুমাত্র একজন স্বাস্থ্য পনরকল্পনায় তানিকািুদির েনতই 

উপিব্ধ স্বাস্থ্য সম্পনকব ত উৎপােনগুনি অথ্ব্া 
পনরদেব্াগুনির সদে, রেটি মিূয সংদোজন ঘটায়, নকন্তু 

সুনব্ধাগুনির একটি পনরকল্পনার অংশ নয়, সম্পনকব ত হয়; 

 একটি নতুন নব্দশোনয়ত রগাষ্ঠী অথ্ব্া নতুন েদন্ত্রর 

উপনস্থ্নত সম্পদকব  রঘােণা করার উদেদশয ব্যব্হার  
করা হয়; 

 ব্যনিটির নিনকৎসার জনয করা হয়; 

 ব্যনিটির জনয রকস ননয়ন্ত্রণ অথ্ব্া েেত্ন সমন্বদয়র জনয, 
অথ্ব্া বব্কনল্পক নিনকৎসা, রথ্রানপ, স্বাস্থ্য েেত্ন 

েোনকারী, অথ্ব্া ব্যনিটির েনত েেদত্নর ব্যব্স্থ্া ননদেবশ 

করার অথ্ব্া সুপানরশ করার জনয করা হয়৷ 

 

রর্পণনমূলক শর্া াপ্টর্াপ্ট র 

উোহরণ:  

• একটি হৃেদরাগ সংিান্ত 
সুনব্ধার সম্পদকব , রেটি 
হাসপাতাদির অংশ নয়, 

রেটি নব্নামূদিয একটি 
োথ্নমক পনরদেব্া 
েোন করদত পাদর, 

পূব্বতন ররাগীদের 
অব্নহত কদর একটি 
হাসপাতাদির রথ্দক 
একটি রোগাদোগ৷ 

• েিন রোগাদোগটি 
নিনকৎসা সংিান্ত 
পরামশব েোদনর 
উদেদশয না হয়৷  

অ-রর্পণনমূলক শর্া াপ্টর্াপ্ট র 
উোহরণ: 

• একজন েোনকারী, 
রকান কােবিমটি স্বতন্ত্র 
ররাগীর েিনিত থ্াকা 
েদয়াজনীয়তাগুনির 
রক্ষদত্র সদব্বাৎকৃষ্টিাদব্ 
উপেুি হয় রসটি 
ননধবারণ করার উদেদশয, 
একজন ররাগীর 
নিনকৎসা সংিান্ত 
ররকডব গুনি ব্হু সংিযা 
আিরণ ননয়ন্ত্রণ 
কােবিদমর সদে রশয়ার 
কদরন৷ 

• একজন হাসপাতাদির 
সমাজ কমী, ররাগীটিদক 
একটি হাসপাতাদির 
শেযা রথ্দক একটি 
নানসবং রহাদম স্থ্ানান্তনরত 
করার জনয সুপানরশ 
করাকািীন নিনকৎসা 



 

 

সংিান্ত তথ্যগুনি ব্হু 
সংিযক নানসবং রহাদমর 
সদে রশয়ার কদরন৷  

• একজন েোনকারী, 
Medicare-এর উপেুি 
ব্য়দসর েনত অগ্রসর 
হদত থ্াকা সেসযদের 
ননকট তাদের 
Medicare সমূ্পরক 
পনরকল্পনার নব্ব্রণ 
এব্ং একটি আদব্েনপত্র 
সহ তথ্য-পত্র পাঠান৷ 

 

 

 

PHI এর রর্ক্রয় 

• আমরা, আপনার অনুদমােন ব্যতীত, অদথ্বর নব্ননমদয় 

আপনার PHI েকাশ করদব্া না৷ 

• আপনার অনুদমােনসহ, আমরা গদব্েণামূিক 

কােবকিাপগুনির জনয, সীনমত রক্ষত্রগুনিদত, রেিাদন 

ব্যয়পূরণটি PHI েস্তুত এব্ং সঞ্চানিত করার ব্যয়দত সীনমত 

থ্াকদব্, আপনার PHI েকাশ করদত পানর৷  

 

উোহরণ: 

ChristianaCare েনে আপনার 

PHI িয় করার জনয একটি 

েস্তাব্ পায়, আমরা আপনার 

নিনিত অনুমনত ো়িা, সিাটির 

ননকট আপনার তথ্য নব্িয় 

অথ্ব্া উন্মুি করদত পানর না৷   

 

 

হােপাতাপ্টলর 

তথ্য রনপ্টেয রেকা 

• েিন আপনন একজন ররাগী, আমরা হাসপাতাদির তথ্য 
ননদেব নশকায় আপনার সম্পদকব  সীনমত তথ্য অন্তিুব ি করদত 

পানর, োদত আপনার ব্নু্ধ, পনরব্ার, এব্ং োজক আপনাদক 

রেিদত এব্ং আপনন রকমন আদেন রসটি জানদত পাদরন৷  

• এই তদথ্যর মদধয অন্তিুব ি হদত পাদর আপনার নাম, 

হাসপাতাদি আপনার অব্স্থ্ান, রফান নম্বর, আপনার 

সাধারণ অব্স্থ্া (িাদিা, অনকুূি, গুরুতর অথ্ব্া জটিি), 

এব্ং আপনার ধমব৷   

• আমরা এই তথ্যটি েকাশ করদত পানর রে একজন ররাগীর 

মৃতুয হদয়দে, তাাঁর রকানও ননকট আত্মীয়দক নব্জ্ঞনপত করার 

পদর৷  

• েনে আপনন না িান রে আপনন হাসপাতািটিদত আদে রসটি 

রকউ জানুক, তাহদি আপনাদক আব্নশযকিাদব্ হাসপাতাদির 

তথ্য ননদেব নশকা রথ্দক অপসানরত করার জনয অনুদরাধকারী 
একটি ফদমব স্বাক্ষর করদত হদব্৷ 

উোহরণ:  

• আপনার ধমব ব্যতীত 

তথ্যগুনি রসই সকি 

ব্যনিগদণর ননকট েোন করা 
হদত পাদর োাঁরা আপনার 

নাদমর মাধযদম আপনার 

সম্পদকব  নজজ্ঞাসা করদব্ন৷  

• আপনার ধমবটি োজক েদির 

একজন সেদসযর ননকট েোন 

করা হদব্, েনেও তাাঁরা 
আপনার নাদমর মাধযদম 

নজজ্ঞাসা না কদরন৷  

 

 

পররর্ার এর্ং 
র্নু্ধ 

• আমার আপনার সম্পদকব  নিনকৎসা সংিান্ত তথ্যগুনি একজন 

ব্নু্ধ অথ্ব্া পানরব্ানরক সেদসযর ননকট েোন করদত পানর 

নেনন আপনার নিনকৎসানিনিক েেদত্নর সদে সংনিষ্ট৷ এটি, 

আমাদের ননকট েেি স্বাস্থ্য েেত্ন ওকািত নামায় অথ্ব্া 

উোহরণ:  

আমরা আপনার সম্পদকব  নিনকৎসা 
সংিান্ত তথ্যগুনি আপনার 

পানরব্ানরক সেদসযর ননকট েোন 



 

 

   রর্প্টেষ পরররস্থ্রতগুরল 

আমরা, আপনার অনুদমােন ো়িাই অনয পন্থায় আপনার তথ্যগুনি রশয়ার করার জনয অনুদমানেত অথ্ব্া ব্াধয - অনধকাংশই রসই 

পন্থাগুনিদত রেগুনি জন কিযাদণর রক্ষদত্র সংদোজন ঘটায়, রেমন জনস্বাস্থ্য এব্ং গদব্েণা৷  

আরও তদথ্যর জনয, রেিুন: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.  

সেশৃ ননথ্দত উদেনিত ব্যনিদের অন্তিুব ি করদব্৷ 

• আমরা, এমন রকানও একজনদকও আপনার সম্পদকব  
তথ্যগুনি েোন করদত পানর নেনন আপনার েেদত্নর জনয অথ্ব 
েোদন সাহােয কদরন৷  

করদত পানর নেনন আপনার 

নিনকৎসানিনিক েেদত্নর সদে 

জন়িত৷  

 

 

 প্টর্ষণা 

• গদব্েণার েকাদরর উপর ননিব রশীিিাদব্, আপনার নিনকৎসা 
সংিান্ত তথ্যগুনি ব্যব্হাদরর অথ্ব্া গদব্েণা পনরিািনা করার 

উদেদশয রসটি অনযদের জানাদনার পূদব্ব আমরা আপনার 

নিনিত অনুমনতর জনয অনুদরাধ করদত পানর৷  

• তদব্, আমরা হয়দতা, ChristianaCare এর আিযন্তরীণ 

ব্যনিদের ননকট, োাঁরা একটি গদব্েণা েকল্প েস্তুত করদেন 

অথ্ব্া গদব্েণা েকল্পগুনিদত ররাগীদের তানিকািুি করদেন, 

আপনার স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনি েোন করদত পানর৷ 

• েদতযক রক্ষদত্র, সংস্থ্াগত পেবাদিািনা পেবে (Institutional 

Review Board, IRB), পেবাদিািনা করদব্ন এব্ং ননধবারণ 

করদব্ন রে আমাদের আপনার সম্মনত, অনুদমােদনর েদয়াজন, 

হদব্ কী না অথ্ব্া েদয়াজন হদব্ না কী না৷  

উোহরণ:  

IRB ননধবারণ কদর রে তথ্যগুনি 

একটি গদব্েণা সনমনতর ননকট 

েোন করা হদত পাদর রেটি 

আপনার তথ্যগুনি সরুনক্ষত 

রািার উদেদশয পেদক্ষপগুনি গ্রহণ 

কদরদে৷ 

 

ChristianaCare 

েুরর্িা 
পররকল্পনার 

েেেযপ্টের জনয 
রর্প্টেষ 

রর্প্টর্চনা 

ChristianaCare সুনব্ধা পনরকল্পনার সেসযদের জনয, ননম্ননিনিত 

উদেদশয, PHI ব্যব্হার এব্ং রশয়ার করা হয়:  

• পনরকল্পনাটি িািনা করার; 

• েোনকারীদের দ্বারা নিনকৎসা অথ্ব্া পনরদেব্াগুনি েোদন 

সুনব্ধা করার; 

• কােবিমগুনি েস্তুত করার সমদয়, ডায়াদব্টিস, হাাঁপানন, এব্ং 
অনযানয স্বাস্থ্য অব্স্থ্াগুনি অন্তিুব ি কদর, নননেবষ্ট অব্স্থ্াসহ 

সেসযদের জনয পনরকল্পনার অধীন ররাদগর ননয়ন্ত্রণ এব্ং 
অনাময় কােবিমগুনির ননয়ন্ত্রণ করার; 

• পনরকল্পনা সুনব্ধাগুনির জনয উপেুিতা ননধবারণ, নব্নিন্ন 

স্বাস্থ্য েেত্ন পনরকল্পনার মদধয আচ্ছােদনর সমন্বয় করার, 

এব্ং গ্রহণ করা পনরদেব্াগুনির জনয অথ্ব েোদনর সমন্বয় 

করার; 

• পনরকল্পনাটির জনয উপেুি নেনময়াম ননধবারণ করার; 

• েতারণার উেঘাটন এব্ং অনুসন্ধান করার; 

• নিনকৎসানিনিক পেবাদিািনা, আইননিনিক পনরদেব্াগুনি 

অথ্ব্া ননরীক্ষা পনরদেব্াগুনির পনরিািনা অথ্ব্া ব্যব্স্থ্া 
করার৷ 

উোহরণ:  

েনে আপনন ChristianaCare 

সুনব্ধা পনরকল্পনার একজন সেসয 
হন, তাহদি পনরদেব্াগুনির জনয 
অথ্ব েোদনর রক্ষদত্র সনুব্ধার 

উদেদশয, ChristianaCare, 

আপনার PHI অনযানয স্বাস্থ্য 
পনরকল্পনাগুনির সদে রশয়ার 

করদত পাদর৷ 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html


 

 

 প্টর্ষণা আমরা, আপনার অনুমনত ো়িাই, আপনার তথ্যগুনি ব্যব্হার করদত অথ্ব্া েোন করদত পানর, েনে 

IRB সম্মনত এব্ং অনুদমােদনর েদয়াজনীয়তার রক্ষদত্র একটি ো়ি অনুদমানেত কদরন৷  

আইপ্টনর দ্বারা 
প্রপ্টয়াজনীয়তা 
অনুোপ্টর 

েিন আমাদের, রফডাদরি, রাজয, অথ্ব্া স্থ্ানীয় আইদনর দ্বারা রসটি করার েদয়াজন হয়৷ 

জনস্বাস্থ্য অথ্র্া 
রনরাপিার প্ররত 

একটি গুরুতর 

হুমরক এড়াপ্টনার 

শিপ্টে োহাপ্টর্যর 

উপ্টেপ্টেয 

আপনার, অনয একজন ব্যনি, অথ্ব্া জনসাধারদণর স্বাস্থ্য এব্ং ননরাপিার েনত একটি হুমনক 

এ়িাদনার রক্ষদত্র সাহাদেযর উদেদশয, আমরা নননেবষ্ট পনরনস্থ্নতগুনিদত আপনার স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনি 

রশয়ার করদত পানর৷ 

• ররাগ েনতদরাধ করা; 
• উৎপােন নফনরদয় রনওয়ার রক্ষদত্র সাহােয করা; 
• ওেুধপদত্রর েনত নব্রুদ্ধ েনতনিয়াগুনি জানাদনা; 
• আশনঙ্কত ননগ্রহ, অব্দহিা, অথ্ব্া গৃহস্থ্ানি নহংসার নব্েদয় জানাদনা; এব্ং 
• রেদকাদনা কাদরার স্বাস্থ্য অথ্ব্া ননরাপিার েনত একটি গুরুতর হুমনকর েনতদরাধ করা অথ্ব্া 

হ্রাস ঘটাদনা৷ 

জনস্বাস্থ্য 
কতৃয পি ণ 

আমরা জনস্বাস্থ্য কতৃব পক্ষগদণর ননকট তথ্যগুনি েোন করদত পানর, রেমন ররাদগর োেিুব াব্; জন্ম এব্ং 
মৃতুয, নশশ অথ্ব্া ব্য়দের ননগ্রহ; ওেুধপদত্রর েনত েনতনিয়া; রফরত রনওয়ার নব্জ্ঞনপ্ত; অথ্ব্া রোাঁয়াদি 

ররাগগুনির সম্পদকব  জানাদনা৷ 

 

 ৃহরভরিক স্বাস্থ্য 
মূলযায়ন 

মানকব ন েুিরাদের স্বাস্থ্য এব্ং মানব্ পনরদেব্া নব্িাগ (U.S. Department of Health and Human 

Services ) সকি গৃহনিনিক মূিযায়ন সংস্থ্াগুনির েদয়াজন িনতব র সমদয়, পনরদেব্ার সমদয় েদতযক েইু 

মাস অন্তর এব্ং েুটির সমদয় মানসম্মত মূিযায়ন সংিান্ত তথ্যগুনি সংগ্রহ করা৷  ফিাফি এব্ং 
মূিযায়ন তথ্য গুচ্ছ (Outcome and Assessment Information Set, OASIS) ব্যব্হৃত হয় গৃহনিনিক 

স্বাস্থ্য সংস্থ্াগুনির দ্বারা েেি পনরিেবার পেবদব্ক্ষণ এব্ং মূিযায়ন করার উদেদশয৷  এই তথ্যগুনি, 

রফডাদরি রগাপনীয়তা আইন (Federal Privacy Act)-এর অধীদন রগাপনীয় এব্ং শুধুমাত্র অনুদমানেত 

সংস্থ্াগুনির ননকট েকাশ করা হয়৷ 

অঙ্গ এর্ং তন্তু 

োপ্টনর প্ররত 

প্ররতরক্রয়া  

আমরা আপনার সম্পদকব  স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনি, অে সংগ্রহ েনতষ্ঠানগুনির সদে রশোর করদত 

পানর োরা রিাি এব্ং তন্তু োদনর নব্েদয় কাজ কদর অথ্ব্া একটি অে োন ব্যাদঙ্কর সদে, োদত এই 

েনতষ্ঠানগুনি েনতস্থ্াপদনর রক্ষদত্র সহায়তা করদত পাদর৷ 

 

মৃতপ্টেহ-পরীিক, 

রচরকৎো রর্ষয়ক 

পরীিক, এর্ং 
পারপ্টলৌরকক 

রক্রয়া রর্ষয়ক 

রনপ্টেয েক ণ 

আমরা, একজন ব্যনিদক সনাি করার উদেদশয, োাঁর মৃতুয হদয়দে অথ্ব্া ব্যনিটির রকন মৃতুয 
হদয়দে রসটি উেঘাটন করার উদেদশয, স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনি একজন মৃতদেহ-পরীক্ষক, নিনকৎসা 
নব্েয়ক পরীক্ষক, এব্ং পারদিৌনকক নিয়া নব্েয়ক ননদেবশদকর সদে রশয়ার করদত পানর৷ আমরা 
আপনার মৃতুযর 50 ব্ের পর পেবন্ত আপনার নিনকৎসা সংিান্ত তথ্যগুনির রগাপনীয়তা রক্ষা 
করদব্া৷ 

োমররক র্ারহনী 
এর্ং র্য়স্ক 

র্যরক্ত ণ 

েনে আপনন সশস্ত্র ব্ানহনীর একজন সেসয হন, আমরা সামনরক ননদেবশ কতৃব পদক্ষর েদয়াজনীয়তা 
অনুসাদর নিনকৎসা সংিান্ত তথ্যগুনি নেদত পানর৷ আমরা, আপনন নকেু নননেবষ্ট সুনব্ধা রপদত পাদরন 

কী না রসটি জানদত, ব্য়ে ব্যনি নব্েয়ক নব্িাদগর (Department of Veterans Affairs) ননকট 

তথ্যগুনি েোন করদত পানর৷  



 

 

কমীপ্টের 

িরতপরূণ 

আমরা রসই কােবিমগুনির েনত সহায়তার উদেদশয তথ্যগুনি রশয়ার করদত পানর রেগুনি কমব-
সম্পনকব ত আঘাত অথ্ব্া অসসু্থ্তাগুনির জনয সনুব্ধা েোন কদর৷ 

স্বাস্থ্য েংক্রান্ত 

অনর্িানতামূলক 

কার্যকলাপগুরল 

আমরা রসই সংস্থ্াগুনির েনত তথ্যগুনি েোন করদত পানর রেগুনি স্বাস্থ্য পনরিেবা ব্যব্স্থ্া  অথ্ব্া 
সরকানর কােবিমগুনি পেবদব্ক্ষণ কদর, এব্ং হাসপাতািগুনির দ্বারা আইন অনুসরণ করা নননিত 

কদর৷ এই কােবকিাপগুনির মদধয অন্তিুব ি হয়, ননরীক্ষণ, অনুসন্ধান, পনরেশবন এব্ং অনজু্ঞা েোন 

করা৷ 

 

আইরন মামলা 
এর্ং রর্র্ােগুরল 

েনে আপনন একটি আইনন মামিা অথ্ব্া একটি নব্ব্াদে জন়িত হন, তাহদি আমরা আপনার সম্পদকব  
নিনকৎসা সংিান্ত তথ্যগুনি েোন করদত পানর েনে আমরা একটি বব্ধ আোিতনিনিক অথ্ব্া 
েশাসননক আদেশ, তিব্নামা, উেঘাটনমিূক অনুদরাধ, অথ্ব্া মামিাটিদত সংনিষ্ট অনয রকান ব্যনির 

রথ্দক আইনানুগ অনুদরাধ োপ্ত কনর৷ 

 

 

 

আইন 

র্লর্তকরণ 

েনে আমরা রসই েকার করার জনয আইন ব্িব্তকারী আনধকানরকদের দ্বারা ননদেব নশত হই অথ্ব্া 
আইদনর দ্বারা করার েদয়াজন হয়: 

• একটি বব্ধ আোিতনিনিক আদেশ তিব্নামা, হুকুমনামা, সমন, অথ্ব্া অনযানয েনিয়ার েনত 

েনতনিয়াস্বরূপ৷ 

• একজন সদন্দহিাজন, পিাতক, গুরুত্বপূণব সাক্ষী, অথ্ব্া ননরুনেষ্ট ব্যনিদক সনাি অথ্ব্া 
অনুসন্ধান করার উদেদশয৷ 

• একটি অপরাদধর নশকার হওয়া ব্যনির সম্পদকব  জানাদত েনে, নকেু নননেবষ্ট রক্ষদত্র, আমরা সম্মনত 

েোদনর জনয রসই ব্যনিটিদক রপদত অক্ষম হই৷ 

• একটি মৃতুয সম্পদকব  জানাদত রেটিদক আমরা মদন কনর একটি অপরাধমূিক আিরদণর ফিস্বরূপ 

হদত পাদর৷ 

• আমাদের ব্যব্স্থ্ার মদধয অপরাধমূিক আিরণ সম্পদকব  জানাদনা৷ 

আপৎকািীন পনরনস্থ্নতগুনিদত: একটি অপরাধ, অপরাদধর স্থ্ান অথ্ব্া ননপীন়িত ব্যনির সম্পদকব  
অথ্ব্া অপরাধকারী ব্যনিদক(গণদক) সনাি করদত, নব্ব্রণ নেদত অথ্ব্া অপরাদধর স্থ্ান সম্পদকব  
জানাদত৷ 

 

কারার্ন্দী 
েনে আপনন সংদশাধনমূিক েনতষ্ঠাদনর একজন কারাব্ন্দী অথ্ব্া একজন আইন ব্িব্তকারী 
আনধকানরদকর রহফাজদতর অধীনস্থ্ হন, তাহদি আমরা আপনার নিনকৎসা সংিান্ত তথ্যগুনি 

কারাগাদরর অথ্ব্া আইন ব্িব্তকারী আনধকানরদকর ননকট েোন করদত পানর, েিন আপনার স্বাস্থ্য 
এব্ং ননরাপিার অথ্ব্া অনযানয ব্যনিদের স্বাস্থ্য এব্ং ননরাপিার কারদণ েদয়াজনীয় হয়৷ 

জাতীয় েুরিা 
এর্ং 
গুির্াতয ারভরিক 

কার্যকলাপগুরল 

আমরা আইদনর দ্বারা অনুদমানেত জাতীয় সরুক্ষামূিক কােবকিাপগুনির জনয অনুদমানেত রফডাদরি 

আনধকানরকদের ননকট তথ্য েোন করদত পানর৷ এটির মদধয অন্তিুব ি হয় রােপনত অথ্ব্া নব্দেশী 
রােেধানদের সুরক্ষা৷ 

র্যর্হার এর্ং 
প্রকাপ্টের উপর 

অরতররক্ত 

েীমার্দ্ধতা 

নকেু নননেবষ্ট রফডাদরি এব্ং রাজযনিনিক আইদনর রক্ষদত্র ব্ৃহির রগাপনীয়তামূিক সুরক্ষার েদয়াজন 

হদত পাদর৷ রেিাদন েদোজয, আমরা আরও েঢৃ় রফডাদরি এব্ং রাজযনিনিক রগাপনীয়তা আইনগুনি 

অনুসরণ করদব্া রেগুনি এইিআইনি/এআইনডএস(HIV/AIDS), কযানসার, মাননসক স্বাস্থ্য, অযািদকাহি 

এব্ং/অথ্ব্া মােক ব্যব্হার, নজননিনিক পরীক্ষা, রেৌনগতিাদব্ সঞ্চানিত ররাগগুনি, এব্ং পনরব্ার 

পনরকল্পনা এব্ং েজনননিনিক স্বাস্থ্য সম্পনকব ত স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনির ব্যব্হার এব্ং েকাদশর সদে 



 

 

সম্পনকব ত হয়৷ 

 রর্সৃ্ততভাপ্টর্ আপনার অরিকারগুরল 

র্খন আপনার স্বাস্থ্য েংক্রান্ত তপ্টথ্যর রর্ষয় উপস্থ্ারপত হয়, তখন আপনার রনরেয ষ্ট রকেু অরিকার থ্াপ্টক৷ এই 

রর্ভা টি, আপনাপ্টক োহাপ্টর্য করার উপ্টেপ্টেয, আপনার অরিকারগুরল এর্ং আমাপ্টের োরয়ত্বগুরলর রর্র্রণ শেয়৷ 
 
 

 

আপনার স্বাস্থ্য 
েম্পরকয ত 

শরকর্য গুরলর একটি 

করপ পাওয়া 

• অনধকাংশ সমদয়ই, আপনার, আপনার স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনি রেিার এব্ং একটি কনপ 

পাওয়ার অনধকার আদে৷  

• েনে আপনন একটি কনপর জনয অনুদরাধ কদরন, তাহদি আমরা কনপ করার, ডাকদোদগ 

পাঠাদনার, অথ্ব্া অনযানয েদয়াজনীয় সামগ্রীগুনির মূিয নহসাদব্ একটি নযােয িরি ধােব 
করদত পানর৷ আপনন আমাদের ননকট আপনার ররকডব গুনির একটি নননেবষ্ট বব্েযুনতন আকার 

অথ্ব্া কাঠাদমায় একটি কনপ েোদনর জনয অনুদরাধ করদত পাদরন৷  

• আমরা অনুদরাধকৃত আকার অথ্ব্া কাঠাদমাদত কনপটি েোন করদব্া েনে রসটি সহদজ করা 
সম্ভব্ হয়৷ েনে না হয়, তাহদি আমরা অনয একটি পাঠদোগয বব্েযুনতন কাঠাদমাদত কনপটি 

েোন করার জনয আপনার সদে ব্যব্স্থ্া করদব্া, সাধারণত আপনার অনুদরাদধর 30 নেদনর 

মদধয৷  

• নব্রি ঘটনাগুনির রক্ষদত্র, আমরা হয়দতা আপনাদক আপনার ররকডব গুনি রেিাদত অথ্ব্া 
রসগুনির কনপগুনি েোন করদত সক্ষম নাও হদত পানর৷ েনে এই েকার ঘদট, আমরা 
আপনাদক কারণগুনি জানাদব্া, এব্ং আপনার রসই নসদ্ধান্তটি একব্ার পেবাদিািনা করার জনয 
অনুদরাধ করার অনধকার আদে৷ 

• আপনার স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনির একটি কনপ পাওয়ার জনয, অনুগ্রহ কদর ChristianaCare 

(Health Information Management Services, HIMS), ATTN: HIMS Department, 

501 W. 14th Street, Wilmington, DE 19801 ব্রাব্র নিিুন৷ আপনার নব্ি করার 

ররকডব গুনির জনয, অনুগ্রহ কদর নব্নিং নব্িাদগর সদে রোগাদোগ করুন রেিাদন আপনার 

পনরদেব্াগুনি েোন করা হদয়নেি৷ আমরা এই নব্জ্ঞনপ্তর রশে পৃষ্ঠায়, HIMS নব্িাদগর সদে 

রোগাদোদগর তথ্যগুনি েোন কদরনে৷ 

• ChristianaCare, রফডাদরি আইন এব্ং রাজযনিনিক নব্নধগুনির েদয়াজনীয়তা এব্ং 
আমাদের নীনত এব্ং েনিয়াসমূহ অনুসাদর নিনকৎসা সংিান্ত ররকডব গুনি সংরনক্ষত রািদব্৷  

েিন নিনকৎসা সংিান্ত ররকডব গুনি আর সংরক্ষণ করার েদয়াজনীয়তা থ্াকদব্ না, তিন 

রসগুনিদক সুরনক্ষতিাদব্ নব্নষ্ট কদর রফিা হদব্৷ 

আপনার স্বাস্থ্য 
েংক্রান্ত 

শরকর্য গুরলপ্টক েঠিক 

(েংপ্টোরিত) করার 

জনয আমাপ্টের র্লা 

• আপনার, েতক্ষণ পেবন্ত তথ্যগুনি ChristianaCare এর ননকট থ্াদক ততক্ষণ, রব্ঠিক অথ্ব্া 
অসমূ্পণব তথ্যগুনির একটি সংদশাধদনর জনয ব্িার অনধকার আদে৷ একটি সংদশাধদনর জনয 
অনুদরাধ করার উদেদশয, আপনাদক আব্নশযকিাদব্ রগাপনীয়তা আনধকানরদকর ননকট নিিদত 

এব্ং একটি কারণ েেশবন করদত হদব্৷  

• আমরা 60 নেদনর মদধয আপনার অনুদরাদধর েনত নিনিত আকাদর েনতনিয়া ব্যি করদব্া৷ 

• আমরা আপনার অনুদরাধটি অস্বীকার করদত পানর েনে আপনন আমাদের রসই তথ্যগুনি 

সংদশাধন করার জনয অনুদরাধ কদরন রেগুনি: 

o আমাদের দ্বারা সৃষ্ট নয়, েনে না তথ্যগুনির সনৃষ্টকারী ব্যনি অথ্ব্া সিাটি সংদশাধন করার 

জনয আর উপিব্ধ থ্াদকন৷ 

o ChristianaCare-এর দ্বারা রনক্ষত অথ্ব্া তাদের জনয হওয়া নিনকৎসা সংিান্ত তদথ্যর 

অংশ নয়৷ 



 

 

o আপনার পনরেশবন এব্ং কনপ রনওয়ার জনয অনুদমানেত নিনকৎসা সংিান্ত তথ্যগুনি অংশ 

নয়৷ 

o ননিুব ি এব্ং সমূ্পণব হয়৷ 

• আপনন, একটি সংদশাধদনর জনয আপনার অনুদরাধটির অস্বীকৃনতর রক্ষদত্র অসম্মত হদয়, 

রগাপনীয়তা আনধকানরদকর ননকট একটি নিনিত নব্ব্নৃত জমা রেওয়ার জনয অনধকারী, রেটি 

তিন আপনার ররকডব গুনির সদে েকাশ করা হদব্৷ 

শেই েকল র্যরক্তপ্টের 

একটি তারলকা 
পাওয়া, র্াপ্টের েপ্টঙ্গ 

আমরা আপনার 

তথ্যগুরল শেয়ার 

কপ্টররে (প্রকাপ্টের 

তারলকা) 

• আপনার, একটি েকাদশর নহসাদব্র জনয অনুদরাধ করার অনধকার আদে৷ এটি হি আপনার 

সম্পদকব  নিনকৎসা সংিান্ত তথ্যগুনি েকাদশর, রেগুনি আমরা উপদর, আমাদের ব্যব্হার এব্ং 
েকাশসমূহনব্িাদগ তানিকািুি কাজগুনির উদেদশয স্বাস্থ্য ব্যব্স্থ্ার ব্াইদর কদরনে, একটি 

তানিকা৷ 

• এটি আপনার রেিাদশানার, ChristianaCare-এর অথ্ব োনপ্ত, অথ্ব্া ChristianaCare 

পনরিািনার উদেশয রশয়ার করা তথ্যগুনির রক্ষদত্র েদোজয হয় না৷  

• এই তানিকাটির জনয অনুদরাধ করার উদেদশয, আপনাদক আব্নশযকিাদব্ আপনার 

অনুদরাধটিদক রগাপনীয়তা আনধকানরদকর ননকট নিনিত আকাদর হদত হদব্৷ 

• আপনার অনুদরাধটিদত আব্নশযকিাদব্ রে সময়কািটির জনয আপনন আগ্রহী এব্ং 
আব্নশযকিাদব্ নব্গত েয়(6) ব্েদরর মদধয হদত হদব্, রসটির উদেি থ্াকদত হদব্৷ 

• 12-মাস সময়কাদির মদধয েথ্ম অনুদরাধটি নব্নামূদিযর হদব্৷ আমরা অনতনরি তানিকাগুনি 

েোন করার জনয আপনার রক্ষদত্র মূিয ধােব করদত পানর৷  

• আমরা, তানিকাটি পাঠাদনার পূদব্ব আপনাদক মূিযটি জানাদব্া এব্ং আপনার অনুদমােন গ্রহণ 

করদব্া৷ 

একটি লঙ্ঘপ্টনর 

রর্জ্ঞরি পাওয়া 
• আপনার, নব্জ্ঞনপ্ত পাওয়ার অনধকার আদে, েনে আপনার সুরনক্ষত স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনির 

রক্ষদত্র একটি িঙ্ঘন থ্াদক৷ একটি িঙ্ঘন হি PHI-এর একটি অননুদমানেত আহরণ, েদব্শ, 

ব্যব্হার অথ্ব্া েকাশ করা রেটি তথ্যগুনির সুরক্ষা অথ্ব্া রগাপনীয়তার রক্ষদত্র আপস কদর৷  

• এই নব্জ্ঞনপ্তটি েদোজয আইন অনুসাদর রমি অথ্ব্া সংব্াে মাধযদমর মাধযদম রেওয়া হদত 

পাদর৷ 

আপনার তথ্যগুরলর 

র্যর্হার অথ্র্া 
প্রকাপ্টের উপর 

েীমার্দ্ধতা 

• আপনার অনুদরাধ করার অনধকার আদে রে আমরা, আমাদের দ্বারা আপনার সম্পদকব  
তথ্যগুনি ব্যব্হার করার অথ্ব্া েোন করাটি সীনমত কনর৷ আমরা আপনার অনুদরাদধর সদে 

সম্মত নাও হদত পানর৷ েনে আমরা সম্মত হই, তাহদি আমরা আপনার অনুদরাধ অনুসাদর 

কাজ করদব্া েনে না তথ্যগুনি আপনাদক আপৎকািীন নিনকৎসা রেওয়ার রক্ষদত্র েদয়াজনীয় 

হয়৷ 

• আপনন অনুদরাধ করদত পাদরন রে একটি উপাোন অথ্ব্া পনরদেব্ার রেগুনির জনয আপনন 

আপনার ননজস্ব সংস্থ্ান রথ্দক সমূ্পণব অথ্ব েোন কদরদেন রসগুনির সম্পদকব  তথ্যগুনি অথ্ব 
োনপ্তর অথ্ব্া স্বাস্থ্য পনরিেবা পনরিািদনর জনয েোন না করা রহাক৷ এই তথ্যগুনি তাহদিও 

নিনকৎসার উদেদশয অথ্ব্া আইদনর েদয়াজনীয়তা অনসুাদর ব্যব্হৃত হদত পাদর৷  

• একটি সীমাব্দ্ধতার জনয অনদুরাধ করার জনয, আপনার অনুদরাধটি নিনিত আকাদর 

রগাপনীয়তা আনধকানরদকর ননকট পাঠান৷ 

• আপনার অনুদরাধটিদত, আপনাদক আব্নশযকিাদব্ আমাদের ব্িদত হদব্: (1) রকান তথ্যটি 

আপনন সীনমত করদত ইচ্ছকু; (2)  আপনন আমাদের ব্যব্হার, কীিাদব্ আমরা আপনার 

তথ্যগুনি রশয়ার করদব্া , অথ্ব্া উিয়ই; এব্ং (3) আপনন কাদের রক্ষদত্র সীমাব্দ্ধতাটি েেুি 

হওয়ার ইচ্ছা কদরন, রেমন আপনার স্বামী অথ্ব্া স্ত্রীর সদে অথ্ব্া একটি নব্মা রকাম্পানীর 



 

 

সদে রশয়ার করা তথ্যগুনি৷ 

শ াপপ্টন শর্া াপ্টর্া  

করার জনয 
অনুপ্টরাি করা 

• আপনার, আমাদের আপনার স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনি ব্যনিগত রািার জনয আপনার সদে 

একটি নিন্ন ঠিকানায় অথ্ব্া রফান নম্বদর রোগাদোগ করার জনয অনুদরাধ করার অনধকার 

আদে৷ 

• েিন আপনন ররনজদেশদনর সমদয় আপনার ঠিকানা এব্ং রফান নম্বর েোন কদরন, তিন 

আপনাদক েনে আপনন আমাদের দ্বারা একটি নদ্বতীয় ঠিকানা অথ্ব্া রফান নম্বর ব্যব্হার করা 
পেন্দ কদরন, তাহদি রসটি আমাদের ব্িদত হদব্৷ 

এই রর্জ্ঞরিটির 

একটি কা জরভরিক 

করপর জনয 
অরিকার 

• আপনার এই নব্জ্ঞনপ্তর একটি কনপ পাওয়ার জনয ব্িার অনধকার আদে৷ 

• আপনন ররাগীর ররনজদেশন অথ্ব্া রগাপনীয়তা আনধকানরদকর ননকট একটি অনুদরাধ জমা 
নেদত পাদরন৷ 

 

 

 

 

 

র্রে আপরন মপ্টন 

কপ্টরন শর্ আপনার 

অরিকারগুরল লঙ্ঘন 

করা হপ্টয়প্টে, তাহপ্টল 

আপনার একটি 

অরভপ্টর্া  োপ্টয়র 

করার অরিকার 

আপ্টে 

• েনে আপনন মদন কদরন রে আমরা আপনার অনধকারগুনি িে কদরনে, তাহদি আপনার নীদি 

রেওয়া পদ্ধনতগুনির মদধয একটি ব্যব্হার কদর একটি অনিদোগ োদয়র করার অনধকার 

আদে: 1) 1-302-623-4468 নম্বদর আমাদের সদে রোগাদোগ কদর; অথ্ব্া 2) 

privacyoffice@christianacare.orgরত ChristianaCare রগাপনীয়তা আনধকানরদকর 

সদে রোগাদোগ করার দ্বারা৷ অনুগ্রহ কদর, আমাদের নব্েয়টির উপর অনুসন্ধান করদত 

সক্ষম করার জনয পেবাপ্ত নব্ব্রণ েোন করুন৷ 

• আপনন, নীদি রেওয়া পদ্ধনতগুনির মদধয একটি ব্যব্হার কদর মানকব ন েুিরাদের স্বাস্থ্য এব্ং 
মানব্ পনরদেব্াসমূদহর নাগনরক অনধকারসমূদহর কােবািয় (U.S. Department of Health 

and Human Services Office for Civil Rights)-এর ননকট একটি অনিদোগ োদয়র করদত 

পাদরন: 1)200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201-এর ননকট 

একটি পত্র নিদি; 2) 1-877-696-6775 নম্বদর কি কদর; অথ্ব্া 
3)www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ রত নগদয়৷ 

 

আপনন নাগনরক অনধকারসমদূহর কােবািদয়ও (Office of Civil Rights) একটি অনিদোগ োদয়র 

করদত পাদরন: Regional Manager of the Office of Civil Rights, Region III,  
150 S. Independence Mall W. Suite 372, Public Ledger Building  
Philadelphia, PA 19106-9111 (215) 861-4441; হটিাইন নম্বর: 1-800-368-1019.  

 

• অনুগ্রহ কদর মদন রািদব্ন: একটি অনিদোগ োদয়র করার জনয, আপনার সদে 

ChristianaCare-এ নিন্নিাদব্ আিরণ করা হদব্ না৷ একটি অনিদোগ োদয়র করার জনয 
আপনার উপর জনরমানা ধােব করা অথ্ব্া েনতদশাধ রনওয়া হদব্ না৷  

 

আপনার তরপ্ট  

রক্রয়া করার জনয 
শকানও একজনপ্টক 

রনর্যাচন করার 

অরিকার 

• েনে আপনন রকানও একজন ব্যনির ননকট নিনকৎসা সংিান্ত ওকািতনামা েোন কদরন 

অথ্ব্া েনে রকানও একজন ব্যনি আপনার আইনগত অনিিাব্ক হন, তাহদি রসই ব্যনিটি 

আপনার অনধকারগুনি ব্যব্হার করদত এব্ং আপনার স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনির নব্েদয় 

ননব্বািনগুনি করদত পাদরন৷ 

• আমরা, আমাদের দ্বারা রকানও পেদক্ষপ গ্রহণ করার পূদব্ব, রসই ব্যনিটির, োাঁর আপনার পদক্ষ 

নিয়া করার অনুমনত রদয়দে, পনরিয় েতযনয়ত করব্ ৷ 

 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/


 

 

স্বাস্থ্য েংক্রান্ত তপ্টথ্যর আোন-প্রোন (Health Information Exchange) 
ChristianaCare নব্নিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য নব্ননময় (Health Information Exchanges, HIE) এব্ং স্বাস্থ্য তথ্য রনটওয়াকব  (Health 

Information Networks, HIN)-এ অংশগ্রহণ কদর থ্াদক। HIE এব্ং HIN নিনকৎসা, অথ্ব েোন এব্ং স্বাস্থ্য রসব্া পনরিািনার জনয 
তাদের সেসযদের মদধয তথ্য রশয়ার করার সমন্বয় সাধন কদর। এইসমস্ত নব্ননমদয়র মাধযদম, আপনার স্বাস্থ্য রসব্া েোনকারীদের 
কাদে সময়মত গুরত্বপূণব স্বাস্থ্য সম্পনকব ত তদথ্যর সরব্রাহদক নননিত করদত, ChristianaCare আপনার স্বাস্থ্য সম্পনকব ত তথ্য 
আপনার অনযানয পনরদেব্া েোনকারীদের সাদথ্ রশয়ার করদত পাদর। ররাগীরা বব্েযুনতন স্বাস্থ্য তথ্য নব্ননময় (Health 

Information Exchange)-এর রথ্দক েতযাহার করদত পাদরন। 

রডিাওয়যার রহল্থ্ 

ইনফরদমশন 

রনটওয়াকব  
(Delaware 
Health 
Information 
Network, 
DHIN) 
 

DHIN হি, 

রডিাওয়যার(Deleware), 

রমনরিযান্ড(Maryland), এব্ং 
নড.নস(D.C.)-রত পনরদেব্া 
েোনকারী একটি আঞ্চনিক স্বাস্থ্য 
সংিান্ত তথ্য আোন-েোন 

ব্যব্স্থ্া৷ 

 

আপনন নব্কল্প গ্রহণ না করদত পাদরন এব্ং 1-302-678-0220 

নম্বদর কি করার দ্বারা, অথ্ব্া রমি, ফযাক্স অথ্ব্া 
https://www.dhin.org/consumer রত তাদের ওদয়ব্সাইদটর 

মাধযদম DHIN-এর ননকট, তাদের নব্কল্প গ্রহণ না করার একটি 

ফমব সমূ্পণব কদর এব্ং জমা নেদয় DHIN-এর মাধযদম উপিব্ধ 

আপনার স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনির েনত নাগািোপ্ততা অক্ষম 

করদত পাদরন৷ 

 আমাপ্টের 

শরা ীপ্টের জনয 
শচোরপক 

আঞ্চরলক তথ্য 
র্যর্স্থ্া 
(Chesapeake 
Regional 
Information 
System for our 
Patients, CRISP) 

CRISP হি, 

রমনরিযান্ড(Maryland), এব্ং 
ওয়ানশংটন নড.নস(Washington, 

D.C.)-রত পনরদেব্া েোনকারী 
একটি আঞ্চনিক স্বাস্থ্য সংিান্ত 

তথ্য আোন-েোন ব্যব্স্থ্া৷  

 

• আপনন নব্কল্প গ্রহণ না করদত পাদরনএব্ং 1-877-952-

7477 নম্বদর কি করার দ্বারা, অথ্ব্া রমি, ফযাক্স অথ্ব্া 
https://www.crisphealth.org রত তাদের ওদয়ব্সাইদটর 

মাধযদম CRISP-এর ননকট, তাদের নব্কল্প গ্রহণ না করার 

একটি ফমব সমূ্পণব কদর এব্ং জমা নেদয় CRISP-এর মাধযদম 

উপিব্ধ আপনার স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনির েনত 

নাগািোপ্ততা অক্ষম করদত পাদরন৷   

• রমনরিযান্ড সুপানরশকৃত ওেুদধর পেবদব্ক্ষণ কােবিম 

(Maryland Prescription Drug Monitoring Program, 

PDMP)-এর অংশস্বরূপ, জন স্বাস্থ্য সংিান্ত েনতদব্েনকরণ 

এব্ং ননয়নন্ত্রত নব্পজ্জনক উপাোন সংিান্ত তথ্যগুনি তাহদিও 

েোনকারীদের ননকট উপিব্ধ হদব্৷ 

শহলথ্প্টেয়ার 

এক্সপ্টচঞ্জ অ  

োউথ্ইস্টাণয 
শপনরেলভারনয়া 
ইনকপ্টপযাপ্টরপ্টের্ 

(Healthshare 
Exchange of 
Southeastern 
Pennsylvania 
Inc.) (HSX) 

HSX হি, রপননসিিাননয়া 
(Pennsylvania) এব্ং 
রডিাওয়যার িযানি (Delaware 

Valley) এব্ং আশ-পাদশর 

রাজযগুনিদত পনরদেব্া েোনকারী 
একটি আঞ্চনিক স্বাস্থ্য সংিান্ত 

তথ্য আোন-েোন ব্যব্স্থ্া৷  

আপনন নব্কল্প গ্রহণ না করদত পাদরন এব্ং 1-855-479-7372, 

নম্বদর কি করার দ্বারা, অথ্ব্া রমি, ফযাক্স অথ্ব্া 
https://www.healthsharteexchange.org/consumers রত 

তাদের ওদয়ব্সাইদটর মাধযদম HSX-এর ননকট, তাদের নব্কল্প গ্রহণ 

না করার একটি ফমব সমূ্পণব কদর এব্ং জমা নেদয় CRISP-এর 

মাধযদম উপিব্ধ আপনার স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনির েনত 

নাগািোপ্ততা অক্ষম করদত পাদরন৷ 

কমনওপ্টয়ল কমনওদয়ি হি একটি জাতীয় আপনন নব্কল্প গ্রহণ না করদত পাদরন এব্ং HIMS নব্িাদগ (302) 

http://www.dhin.org/consumer
http://www.crisphealth.org/
https://www.healthsharteexchange.org/consumers


 

 

 

এই রর্জ্ঞরিটিপ্টত পররর্তয নগুরল 
আমাদের এই নব্জ্ঞনপ্তটিদত পনরব্তব ন করার অনধকার আদে৷ নব্জ্ঞনপ্তটির সকি পনরব্তব নগুনি, ইনতমদধযই আমাদের ননকট থ্াকা 
আপনার সদে সম্পনকব ত সকি তথ্যগুনি ো়িাও িনব্েযদত আপনার দ্বারা োপ্ত করা রেদকাদনা তদথ্যর রক্ষদত্র েদোজয হদব্৷ আমরা 
ব্তব মান নব্জ্ঞনপ্তটির একটি কনপ হাসপাতাদির এব্ং আমাদের ওদয়ব্সাইদট ব্তব মান নব্জ্ঞনপ্তটির কােবকর হওয়ার তানরিটি নব্জ্ঞনপ্তর 

উপদর েোন করা হদব্৷  েনে আমরা এই নব্জ্ঞনপ্তদত উদেিদোগয পনরব্তব ন ঘটাই, তাহদি আমরা আপনাদক আপনার পরব্তী 
সাক্ষাৎকাদরর সমদয় একটি আপদডট করা নব্জ্ঞনপ্ত েোন করদব্া৷ 

 

কীভাপ্টর্ আমাপ্টের েপ্টঙ্গ শর্া াপ্টর্া  করপ্টত হপ্টর্ 

র্রে আপনার এই রর্জ্ঞরির েম্পপ্টকয  শকান প্রশ্ন থ্াপ্টক অথ্র্া র্রে আপনার শ াপনীয়তা আরিকাররপ্টকর রনকে একটি 

অনুপ্টরাি করার প্রপ্টয়াজন হয়, তাহপ্টল অনুগ্রহ কপ্টর ChristianaCare c/o Privacy Officer, 4000 Nexus Drive, 

Avenue North, Suite NW3-100, Wilmington, DE 19803, or 1-302-623-4468 শত আমাপ্টের েপ্টঙ্গ শর্া াপ্টর্া  

করুন৷  

 

শহলথ্ 

অযালাপ্টয়ন্স 

(CommonWell 
Health Alliance, 
CommonWell) 
 
 

স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্য আোন-েোন 

রকন্দ্র রেটি নব্নিন্ন বব্েযুনতন 

নিনকৎসা সংিান্ত ররকডব  
(Electronic Medical Record, 

EMR) রিন্ডারদের দ্বারা অসেশৃ 

EMR ব্যব্স্থ্াগুনির মদধয তথ্য 
আোন-েোদনর উদেদশয একটি 

প্ল্যাটফমব নহসাদব্ েনতষ্ঠা করা 
হদয়নেি৷ 

320-6852 নম্বদর রোগাদোগ করার দ্বারা নব্কল্প গ্রহণ না কদর 

আপনার স্বাস্থ্য সংিান্ত তথ্যগুনির েনত নাগািোপ্ততা অক্ষম 

করদত পাদরন৷  

 

 


